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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data 

dengan tujuan tertentu, yaitu menguji kebenaran suatu penelitian. Metode 

penelitian digunakan untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik eksperimental 

dengan bentuk quasi eksperimental. Desaign penelitian yaitu one group pre test 

post test disign. Pada penelitian ini hanya terdapat satu  kelompok yang akan 

diberikan intervensi yaitu kombinasi respiratory muscle stretch gymnastic dengan 

latihan pernapasan buteyko. Sebelum diberikan intervensi, sampel terlebih dahulu 

diberikan pre – test, kemudian diberikan intervensi, setelah pemberian intervensi 

dilakukan post – test. Dibawah ini merupakan design penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. 

     

 

 

4.1. Desain Penelitian 

Keterangan:   

 X1 = Kombinasi respiratory muscle stretch gymnastic dengan latihan 

pernapasan buteyko 

 Y1 = Hasil selisih pre – test dan post – test pada kelompok kasus 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

Populasi : lansia di Desa Sumber Sekar Malang 

Teknik Sampling : Purposive Sampling 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Kombinasi Resoiratory Muscle 

Stretch Gymnastic dengan 

Latihan Pernapasan Buteyko Skala data : Rasio 

VO2max 

Six Minute Walking Test 

Instrument : Six Minute 

Walk Test 

Sampel : 30 lansia yang memenuhi kriteria inklusi 

dan tidak terkena drop out 

Pengaruh dua variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan 

Uji Willcoxon 

 Pengaruh Kombinasi Respiratory Muscle Stretch Gymnastic (RMSG) dengan Latihan 

Pernapasan Buteyko Terhadap VO2max Pada Lansia Desa Sumber Sekar Malang 

H0: Tidak Ada Pengaruh Kombinasi 

Respiratory Muscle Stretch Gymnastik 

(RMSG) Dengan Latihan Pernapasan 

Buteyko Terhadap Peningkatan VO2max 

Pada Lansia Desa Sumber Sekar Malang 

H1: Ada Kombinasi Pengaruh 

Respiratory Muscle Stretch Gymnastik 

(RMSG) Dengan Latihan Pernapasan 

Buteyko Terhadap Peningkatan VO2max 

Pada Lansia Desa Sumber Sekar Malang 
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C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah umum yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2015). 

Populasi dalam penelitian ini adalah lansia pada Desa Sumber Sekar Malang. 

Berdsarkan studi pendahuluan jumlah lansia di Desa Sumber Sekar Malang 

adalah 545 orang atau sekitar 8% dari keseluruhan penduduk. 

2. Teknik Sampling  

Teknik sampling adalah cara yang ditempuh untuk mendapatkan 

sampel yang benar-benar sesuai dengan subyek penelitian. Untuk menentukan 

populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian, dapat menggunakan 

berbagai jenis teknik sampling (Sugiono, 2015). Pada penelitian, peneliti 

menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling. 

Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Dalam penelitian penentuan sampel melalui 

pertimbangan faktor inklusi. 

a) Kriteria inklusi di penelitian ini yaitu : 

a. Berusia 60 tahun atau lebih   

b. Tidak ada riwayat merokok  

c. Tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti epilepsi, jantung 

dan paru 

d. Bersedia berpasrtisipasi dalam penelitian ini  
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b) Kriteria eksklusi dipenelitian ini yaitu : 

a. Memiliki gangguan mental 

b. Memiliki cedera fraktur pada tulang dada dan bahu  

c) Kriteria drop out dipeneilitian ini yaitu : 

a. Tidak mengikuti latihan selama 2 kali pertemuan  

b. Meninggal dunia  

3. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Bila populasi besar maka tidak mungkin peneliti melakukan 

penelitian pada semua sampel tersebut (Sugiono, 2015). Oleh sebab itu 

sampel dalam penelitian ini sesuai dengan faktor inklusi yang ditetapkan 

peneliti, sehingga populasi yang tidak sesuai dengan faktor inklusi yang telah 

ditetapkan peneliti tidak dapat menjadi sampel dalam penelitian. Jumlah 

lansia yang diambil oleh peneliti sebanyak 30 orang lansia sebagai sampel.  

D. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah satu tempat yang digunakan oleh peniliti 

sebagai lokasi penelitian. Tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

Desa Sumber Sekar Malang. 

E. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan April – Mei 2018 
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F. Definisi Operasional  

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Instrumen 
Skala 

Data 

1 Variabel 

Indipenden 

Respiratory 

Muscle Stretch 

Gymnasyic 

(RMSG) dan 

Latihan 

Pernapasan 

Buteyko 

Respiratory muscle stretch 

gymnastic adalah latihan yang 

digunakan untuk meningkatkan 

ekspansi thorax dan mobilitas 

dinding thoraks sehingga ROM 

dinding thoraks meningkat  

latihan pernapasan buteyko 

adalah  latihan pernapasan 

yang dalam pelaksanaan 

menitiberatkan pada menahan 

napas, semakin lama menahan 

napas maka akan semakin 

bagus. RMSG dan latihan 

pernapasan buteyko dilakukan 

dalam 10 kali pertemuan, 1 

minggu 3 kali pertemuan. Satu 

pertemuan terdiri dari 1 sesi 

RMSG dan 1 sesi latihan 

pernapasan buteyko. Latihan 

RMSG dilakukan 4 repetisi 

untuk setiap pola dan untuk 

latihan pernapasan buteyko 

terdapat 3 langkah dan 

dilakukan selama 20 – 30 

menit untuk setiap pertemuan.  

SOP - 

2 Variabel 

Dependen  

VO2max 

VO2max adalah jumlah 

maksimal oksigen yang 

dikonsumsi selama melakukan 

aktivitas dalam intensitas 

tinggi dan durasi lama 

sehingga menimbulkan 

kelelahan 

Six Minute 

Walking Test 
Rasio  
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G. Etika Penelitian  

a. Inform Consent 

Responden bersedia dan setuju menjadi sampel dalam penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti dan lembar persetujuan tersebut diberikan kepada 

responden dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentamg maksud dan 

tujuan penelitian, serta dampak yang terjadi bila menjadi responden. Apabila 

responden tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak-hak klien 

tersebut.   

b. Anonimity  

Peneliti berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas responden. 

Nama responden tidak boleh dicantumkan pada lembar pengumpulan data 

untuk menjaga kerahasiaan responden, bertujuan untuk mengetahui 

keikutsertaan responden dengan menggunakan kode pada masing-masing 

lembar pengumpulan data. 

c. Confidentiality 

Data atau informasi yang diperoleh dari responden akan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti, namun pada kelompok tertentu saja yang akan 

disajikan dalam penelitian, terutama dilaporkan sebagai hasil riset.  

H. Pengumpulan Data 

Alat untuk pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk mengukur 

VO2max sebagai evaluasi penatalaksanaa respiratory muscle stretch gymnastic 

dengan  latihan pernapsan buteyko terhadapa peningkatan VO2max adalah six 

minute walk test (6-MWT). Six minute walk test adalah tes sederhana dan praktis 

yang memerlukan jarak lintasan 30 meter, jika pengukuran dilakukan didalam 



39 

 

ruangan maka ruangan yang digunakan adalah ruangan yang memiliki ketinggian 

100 kaki. Dalam pelaksanaanya tes ini mengukur jarak dimana pasien dapat 

berjalan di lintasan sepanjang 30 meter satu putaran sehingga jarak menjadi 60 

meter dengan cepat diatas permukaan datar dan keras dalam jangka waktu 6 menit 

(6-MWD).  

Adapun prosedur pengukuran dengan menggunakan six minute walk 

test adalah : 

a. Peneliti menyiapkan  lintasan  sepanjang 30 meter  

b. Kedua ujung ditandai 

c. Sampel berjalan disepanjang lintasan secepat mungkin dengan waktu 6 

menit dalam  satu putaran. Untuk pasien  lansia disediakan kursi, apa 

bila merasakan lelah dapat beristirahat lalu dilanjutkan kembali, 

namun waktu pada stopwatch tetap berjalan. 

I. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan  

Tahap-tahap persiapan dalam hal ini, yaitu : 

a. Melakukan studi kepustakaan  

Studi kepustakaan  merupakan suatu tahap yang dilewati oleh 

peneliti dalam tahap ini peneliti mencari referensi sebagai bahan penyusun 

dan pendukung dalam  pembuatan proposal penelitian pengaruh respiratory 

muscle stretch gymnastik kombinasi latihan pernapsan buteyko terhadap 

peningkatan VO2max pada lansia. Referensi dibutuhkan untuk mengetahui 

mekanisme respiratory muscle strech gymnastic dan latihan pernapsan 

buteyko terhadap peningkatan VO2max pada lansia. Sumber referensi 
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didapatkan dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan variabel 

bebas dan variabel terikat pada penelitian ini. Media yang digunakan dalam 

penelitian adalah alat tulis yang digunakan untuk mencatat kesesuain 

jawaban-jawaban dengan permasalah yang peneliti ambil yakni, pengaruh 

respiratory muscle stretch gymnastic kombinasi latihan pernapasan buteyko 

terhadap peningkatan VO2max pada lansia. Hasil yang penelitian dapatkan 

dari studi pustaka ini, peneliti sampaikan pada bab tinjaun pustaka.   

b. Penyusunan proposal penelitian. 

c. Melakukan studi pendahuluan di Desa Sumber Sekar Malang. Informasi 

yang peneliti cari adalah jumlah keseluruhan lansia di Desa Sumber Sekar 

Malang. 

d. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang ditujukan kepada pihak yang 

berkepentingan yaitu Kepala Desa Sumber Sekar 

e. Mempersiapkan instrumen yang akan peneliti gunakan dalam pemilihan 

sampel, yakni pemeriksaan. 

f. Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan informed 

consent, serta alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan kepada 

responden. 

2. Tahap Pelaksanaan  

a. Meminta persetujuan dan menjelaskan tentang tujuan peneliti untuk 

melakukan uji sampel pada populasi. 

b. Peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui apakah populasi lolos 

sesudai dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan atau tidak.  
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c. Setelah mendapatkan populasi yang telah lolos kriteria inklusi diambil 

sebanyak 30 sampel dan dibagikan kedalam dua kelompok yaitu, satu 

kelompok perlakuan dan satu kelompok kontrol atau diberikan perlakuan 

satu saja. Selanjutnya peneliti mengajukan persetujuan kepada responden 

yang telah lolos berupa informed consent yaitu surat persetujuan dan 

kesediaan responden. Apabila telah mendapatkan persetujuan dan kesediaan 

responden maka peneliti menjelaskan teknik intevensi dan kerahasiaan data 

yang diambil dari responden.  

d. Setelah sampel sebanyak 30 orang bersedia menjadi sampel penelitian, 

maka peneliti memberikan intervensi berupa respiratory muscle stretch 

gymnastic yang dikombinasikan dengan latihan pernapsan buteyko.  

e. Peneliti mencatat hasil pengukuran VO2max 30 sampel sebelum diberikan 

perlakuan. Setelah dilakukan pengukuran VO2max kelompok perlakuan 

diberikan intervensi respiratory muscle stretch gymnasic kombinasi latihan 

pernapasan buteyko dan pada kelompok kontrol diberikan latihan 

pernapassan buteyko. Setalah diberikan intervensi, kedua kelompok 

dilakukan pengukuruan VO2max. Kemudian bandingkan hasil pengukuran 

VO2max sebelum dan sesudah intervensi sebagai hasil akhir. 

3. Tahap Pengolaha Data  

a. Editing  

  Editing merupakan upaya pemeriksaan kembali kebenaran data 

yang didapat dari penelitian yang dikumpulkan. Editing dapat dilakukan 

pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul (Hidayat,2009) 
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b. Coding  

  Coding merupakan pemberian kode untuk beberapa data dalam 

beberapa kategori. Kode yang diberikan berupa angka atau huruf untuk 

membedakan sampel atau hasil yang dilakukan, yaitu sebelum dan sesudah 

dilakukan intervensi respiratory muscle stretch gymnastic kombinasi latihan 

pernapasan buteyko (Hidayat, 2009).  

c. Entry Data  

  Entry data merupakan kegiatan memasukkan data yang diperoleh 

dari penelitian yang telah dilakukan untuk menentukan hasil yang didapat 

dari intervensi yang dilakukan peneliti melakukan entry data dengan 

memasukkan nama inisial responden, usia, jenis kelamin, serta nilai 

pengukuran VO2max sebelum dan sesudah dilakukan intervensi respiratory 

muscle stretch gymnastic kombinasi latihan pernapasan buteyko, kemudian 

dibandingkan antar hasil dari pre-test dan post-test dari kelompok kasus 

yang diberikan intervensi respiratory muscle stretch gymnastic kombinasi 

latihan pernapasan buteyko dengan kelompok kontrol yang diberikan latihan 

pernapasan buteyko. 

J. Analisa Data  

Dalam penelitian kuantitatif, analisa data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisa data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap varabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 
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yang telah diajukan. Teknik analisa data dalam penelitian kuantitatif 

menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk 

analisa data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan non parametris. Penggunaan 

statistik parametris dan non parametris berdasarkan jenis data yang dianalisis. 

Statistik parametris menggunakan data interval dan rasio, statistik non parametris 

menggunakan data nominal dan ordinal (Sugiono, 2015). Langkah-langkah dalam 

analisa data adalah : 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat bertujuan untuk mengetahui gambaran terhadap 

variabel – variabel independen yang diteliti, melihat gambaran distribusi 

frekuensi variabel dependen dan independen yang akan diteliti meliputi mean, 

median, modus, range dan standar deviasi yang digambarkan dalam bentuk 

tabel atau grafik (Notoatmodjo, 2015). Dalam penelitian yang peneliti lakukan, 

analisa univariat digunakan untuk mengetahui pengaruh karakteristik 

independen terhadap variabel dependen. Karakteristik yang dianalisa dalam 

penelitian ini yaitu, karakteristik berdasarkan umur, karakteristik berdasarkan 

indeks massa tubuh dan karakteristik berdasarkan tinggi badan, berat badan 

serta pekerjaan. 

2. Analisa Bivariat 

Menurut Hidayat (2008) analisa bivariat merupakan analisa yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan antar varabel independen dengan 

menggunakan uji statistik. Analisa bivariat digunakan untuk mengetahui 

pengaruh sebab akibat dari variabel indipenden terhadap variabel dependen. 
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Dalam penelitian ini peneliti untuk mengetahui pengaruh kombinasi 

respiratory muscle stretch gymnastic dengan latihan pernapasan buteyko 

terhadap peningkatan VO2max pada lansia Desa Sumber Sekar Malang. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan uji normalitas 

untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. 

Langkah kedua yaitu melakukan uji pengaruh dengan jenis analisa data 

berdasarkan hasil data yang diperoleh setelah melakukan uji normalitas 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas terlebih dahulu digunakan sebelum menentukkan 

analisa statistik yang akan digunakan pada suatu penelitian. Menurut 

Sugiyono (2017) Statistik parametrik bekerja dengan asumsi bahwa data 

setiap variabel penelitian yang akan dianalisis membentuk distribusi 

normal sedangkan apabila data tidak normal, statistik parametrik tidak 

dapat digunakan sebagai alat analisis. Untuk menguji kenormalan data  

guna menguji keselarasan  akan kepastian  data  yang  diperoleh, 

pengujian  normalitas  dapat  dilakukan dengan  program  SPSS 

menggunakan  shapiro wilk karena sampel berjumlah kurang dari 50. Pada 

penelitian ini hasil uji normalitas yang didapatkan adalah data berdistribusi 

tidak normal dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 pada (P<0,05). 

Berdasarkan hasil uji normalitas maka analisa data yang digunakan untuk 

melakukan uji pengaruh adalah uji willcoxon 

b. Uji Willcoxon 

 Apabila dari uji normalitas data yang dihasilkan tidak normal 

maka, langkah selanjutnya adalah melakukan uji wilcoxon untuk 
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menganalisa hasil pengamatan apakah kombinasi respiratory muscle 

stretch gymnastic dengan latihan pernapasan buteyko berpengaruh terhadap 

peningkatan VO2max. Wilcoxon signed rank test ini digunakan hanya untuk 

data bertipe ordinal, interval dan ratio, serta datanya tidak mengikuti 

distribusi normal. Sebelum dan sesudah perlakuan terapi kombinasi 

Respiratory Muscle Stretch Gymnastic dengan Latihan Pernapsan Buteyko 

dilakukan pengukuran VO2Max menggunakan Six Minute Walking Test, 

sedangkan untuk mengolah data pengaruh pemberian terapi terhadap 

peningkatan VO2Max menggunakan uji statistik non prametrik dengan 

Wilcoxon sign rank test. 

Rumus Uji Wilcoxon: 

Keterangan : 

N : Jumlah data 

T : Jumlah rangking dari nilai selisish yang negatif atau 

positif 

Kriteria pengujian: 

 H0 diterima dan H1 ditolak apabila nilai probabilitas > 0,05

 H0 ditolak dan H1 diterima apabila nilai probabilitas < 0,05


